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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Στις ειδικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) 
 

Αυτή η ενότητα μαθημάτων εμβαθύνει στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπως 
ισχύουν σήμερα, μια από τις βασικότερες και πολύπλοκες ενότητες της ελληνικής νομοθεσίας, που 
επηρεάζει άρδην την καθημερινότητα των εμπορικών συναλλαγών, καθώς ο ΦΠΑ αποτελεί το 
βασικότερο έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.  
 
Με αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πιο σημαντικά άρθρα του 
Κώδικα ΦΠΑ, προσπαθώντας να γίνουν κατανοητά ο υπολογισμός και η βεβαίωση του εν λόγω 
φόρου σε τακτικές χρονικές περιόδους, παραθέτοντας παράλληλα πρακτικά παραδείγματα από 
την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1Ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΠΑ 
• Συντελεστές και είδη ΦΠΑ, υπόχρεοι απόδοσης ΦΠΑ 
• Πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ 
• Απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες πράξεις του ΦΠΑ 
• Πράξεις που δεν υπάγονται στο ΦΠΑ 
• Εκπιπτόμενος και μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ 
• Έννοια φορολογικού αντιπροσώπου 
• Βεβαίωση φόρου, τρόποι πληρωμής, προσαυξήσεις, πρόστιμα εκπροθέσμου 
 
 Συζήτηση πραγματικών υποθέσεων παραβάσεων των διατάξεων και 
λογιστική αντιμετώπιση  

 

3 ώρες 

2ο 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ 
• Ενδοκοινοτικές συναλλαγές,  
• Εισαγωγές - εξαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
• Συναλλαγές από απόσταση 
• Έκπτωση pro-rata  
• Αυτοπαραδόσεις, δώρα – δείγματα,  
• Αγορά και πενταετής διακανονισμός παγίων 
• Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου 
• Περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ και διαδικασία είσπραξης του ποσού 
 
 Παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές, λογιστική αντιμετώπιση  
 

6 ώρες 

3ο 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
• Συμπλήρωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – έντυπο Φ2 
• Συμπλήρωση ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
(έντυπα Φ4 και Φ5) και Intrastat 
• Συμπλήρωση και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ 
 

 Πρακτική συμπλήρωση εντύπων Φ2-Φ4-Φ5 με πραγματικά παραδείγματα. 
 

3 ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 ώρες 
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Πληροφορίες: 

 
 Η παραπάνω ύλη διδάσκεται σε συναντήσεις των 2 ωρών με τη μορφή ιδιαίτερου 
μαθήματος. Προτείνεται μια συνάντηση κάθε εβδομάδα για πιο αποδοτική κάλυψη της ύλης. 
 
 Παρέχεται πλήρες επικαιροποιημένο έντυπο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
ενώ χρησιμοποιούνται πραγματικά έντυπα της εφορίας τελευταίας έκδοσης για περισσότερη 
εξοικείωση. 
 
 Στη διδακτέα ύλη παραδίδονται επιπλέον εφαρμογές πραγματικών παραδειγμάτων για 
περαιτέρω εξοικείωση και εξάσκηση σε προσωπικό χρόνο.  
 

 Η προτεινόμενη ύλη προσαρμόζεται: υπάρχει δυνατότητα για παράταση επιπλέον 
μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους, ή περαιτέρω τροποποίηση της ύλης, 
με εμπλουτισμό άλλων θεμάτων ΦΠΑ.  

 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας! 

Σωτηρία Ελευθερίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


